
27/10/2020 :: SEI / IFBA - 1606467 - Súmula de Ata ::

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1944165&infra_siste… 1/4

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
ROD BR 367 KM 57,5 - Bairro Fontana I - CEP 45810-000 - Porto Seguro - BA - www.portal.ifba.edu.br

 

SÚMULA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CAMPUS – PORTO SEGURO

 

ATA Nº 01, DE 03/09/2020

 

 

Local, Data e Hora:
Porto Seguro – BA, 03/09/2020, 16h12min
 
 
Registros da Reunião: está sendo lavrada a Ata pela Secretaria do Conselho de Campus – Porto Seguro,
como Súmula desta reunião, que será apreciada pelos presentes e assinada, após aprovação, no SEI.
 
Composição da Reunião: sob a Presidência do Diretor Geral do Campus, Vinícius de Matos Rodrigues,
integraram a reunião: o Coordenador do Curso Técnico em Informática, Helder Kenji Tanaka; os
representantes do Corpo Docente: Gabriela Alves Leão e Paulo Oliveira Paixão; a representante do Corpo
Técnico-Administrativo: Juliana Fróes Pirôpo de Oliveira; os representantes do Corpo Discente: Alice
Gabriele Reis Santos e Roberto Dean Santos de Souza; e o representante dos Pais de  Estudantes: Marcelo
de Oliveira.
 
Ausências Justificadas: a Diretora de Ensino, Mirella Patrícia Chaves Lima, não esteve presente, em
razão de ter assumido um compromisso, com antecedência maior, junto à Pró- Reitoria de Ensino; o
Diretor Administrativo, Edimar Santos Maciel, não esteve presente por estar em período de férias; a
representante dos Egressos, Thaise Alves dos Santos, bem como seu suplente, Rafael Abade Ribeiro, não
estiveram presentes e justificaram suas ausências; a representante de Instituições e Sociedade Civil,
Aubeni Maria dos Santos Oliveira, confirmou presença, mas teve problemas com sua conectividade, não
podendo participar.  
Pauta:
 
1. Apresentação dos (as) Conselheiros (as)
 
O Presidente iniciou a reunião agradecendo a presença dos Conselheiros, bem como pelo compromisso e
disponibilidade de todos. Agradeceu, também, a equipe de apoio, que possibilitou a realização da reunião
remota, com divulgação no YouTube, como cumprimento ao compromisso firmado pela atual gestão, de
transparência de todos os seus atos.
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Fez uma contextualização da nova composição do Conselho, que teve sua formação alterada a partir da
nomeação da nova gestão e seguiu informando que, a partir da análise de falta de previsão de retorno das
atividades presenciais, diante o quadro de Pandemia, a Reitoria sinalizou como ser adequado a
constituição de forma remota, para pautar os trabalhos e assuntos essenciais.
 
Vale dizer que, para sua composição, foi respeitado exatamente o quanto estabelecido no Regimento Geral
do IFBA.
 
Dada a palavra aos Conselheiros presentes, esses se apresentaram de forma sucinta, e colocaram suas
expectativas a respeito dos trabalhos.

2. Informes:
 
O Presidente dispôs, como primeiro informe, que as convocações para as reuniões do Conselho de
Campus serão sempre feitas por e-mail, sendo importante que o Conselheiro deixe disponível o melhor e-
mail para ser contactado.
 
O segundo informe foi quanto à necessidade de confirmação de presença, por parte do Conselheiro, ao ser
convocado para as reuniões, de maneira que, caso necessário, seja possível fazer a convocação do
respectivo suplente. 
 
Por fim, o Presidente informou que estará de férias a partir de amanhã, 04/09/20, retornando às atividades
em 03/10/20. Quem assumirá a Direção Geral será Edimar Santos Maciel. Nesse sentido, este último
assumirá também, automaticamente, a função do Diretor Geral nesse Conselho de Campus.

3. Calendários de reuniões:
 
Quanto às próximas reuniões, que acontecerão durante o ano de 2020, os Conselheiros deliberaram, por
unanimidade, pelo seguinte calendário:
 

2ª Reunião Ordinária: 08/10/20, quinta-feira, às 16h00min;
3ª Reunião Ordinária: 05/11/20, quinta-feira, às 16h00min;
4ª Reunião Ordinária: 10/12/20, quinta-feira, às 16h00min.

 
4. Constituição de grupos de trabalho para elaboração de proposta do Regimento do Conselho de
Campus:
 
O Presidente iniciou esse ponto da pauta ressaltando a importância do Regimento, que será o documento
que dará um norte ao funcionamento do Conselho. Assim, é preciso que seja constituído um grupo para
trazer uma proposta de Regimento, que será discutido pelo Colegiado.
 
Sendo livre a participação de todos nesse grupo de trabalho, o Presidente abriu o convite, para que os
interessados se apresentassem.
 
Vale dizer que ficou consignado que o convite também será feito aos demais Conselheiros, que não
puderam comparecer a essa reunião.
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Desta forma, dada a palavra aos presentes, constituirão o referido grupo os seguintes Conselheiros: Paulo
Oliveira Paixão; Helder Kenji Tanaka e Roberto Dean Santos de Souza.   

5. O que ocorrer:
 
O Professor André Burigo Leite, através de e-mail, apresentou um ponto de discussão a respeito da
representação do campus junto ao CONSEPE – Conselho de Ensino e Extensão do IFBA.
 
Vale dizer que os representantes do CONSEPE, em cada campus, devem ser indicados pelo Conselho de
Campus.
 
Entretanto, como não tínhamos um Conselho regularmente formado, a Reitoria sugeriu que a Direção
Geral encaminhasse dois nomes, temporariamente, para ocupar a referida função.
 
Foi realizada consulta aos professores, através de e-mail, sendo que se chegou aos nomes de André Burigo
Leite, como representante titular, e de Allison Gonçalves Silva, como seu suplente. Contudo, a
participação de ambos não lhes dava direito a voto, por faltar a designação do Conselho.
 
Diante o exposto, foi colocado em votação os nomes dos professores acima citados, como representantes
do campus Porto Seguro no CONSEPE IFBA, para aprovação dos Conselheiros.
 
Por unanimidade,  os Conselheiros presentes votaram por ratificar a indicação de André Burigo Leite
(titular) e Allison Gonçalves  Silva (suplente), como representantes do campus Porto Seguro no
CONSEPE IFBA.
 
Em seguida, o Presidente deu a palavra aos Conselheiros, para sua manifestação sobre o que mais
ocorresse.
 
O Conselheiro Paulo Paixão solicitou que as convocações para as reuniões sejam feitas com antecedência
mínima de 72 horas. Ademais, opinou que tanto os titulares, como os suplentes, deveriam ter sido
convidados para essa primeira reunião, de maneira que pudessem se apresentar.
 
Em resposta, o Presidente explicou a necessidade de convocação mais célere somente nessa oportunidade,
já que a Portaria de Designação do Conselho foi assinada no dia 01.09.20, sendo que já havia marcação
prévia de suas férias, com início no dia 04.09.20. Como não quis deixar a primeira reunião para outubro,
convocou-a para o dia 03.09.20.
 
Não obstante, concorda com a proposta do Conselheiro Paulo Paixão, quanto ao prazo para convocação.
 
Com relação à convocação do suplente, ficou consignado que irá acontecer caso o titular não confirme sua
presença, como é a prática dos órgãos colegiados.
 
Em seguida, o Conselheiro Helder Kenji Tanaka apresentou questionamento quanto à Resolução 19, sobre
quando será discutida pelo Conselho.
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O Presidente se manifestou no sentido de que a Resolução 19 necessita de reunião de pauta única, sendo
necessário estipular o que será discutido nessa oportunidade.
 
Houve um encaminhamento, acerca da Resolução 19, sendo marcada uma reunião extraordinária para o
dia 17/09/20, quinta-feira, às 16h00min.
 
Encerramento: Sem mais qualquer manifestação, a reunião foi encerrada às 17h32min.

Documento assinado eletronicamente por Alice Gabriele Reis Santos, Usuário Externo, em
02/10/2020, às 15:04, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Roberto Dean Santos de Souza, Usuário Externo, em
02/10/2020, às 15:06, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por HELDER KENJI TANAKA, Membro da Comissão, em
02/10/2020, às 16:57, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por VINICIUS DE MATOS RODRIGUES, Presidente da
Comissão, em 05/10/2020, às 10:48, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Juliana Froes Piropo de Oliveira, Membro da Comissão,
em 08/10/2020, às 16:19, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por PAULO OLIVEIRA PAIXAO, Membro da Comissão,
em 08/10/2020, às 16:19, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo de Oliveira, Usuário Externo, em 08/10/2020, às
16:53, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por GABRIELA ALVES LEAO, Membro da Comissão, em
14/10/2020, às 15:16, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1606467 e o código CRC 693DBC13.


